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Kia Sportage.

Avda. Isaac Peral, 4. Pol. Ind. del Tambre
15890 Santiago de Compostela
Tel.: 981 30 71 46
Aldea Morancelle, s/n
15270 Cee. A Coru a
Tel. 981 74 80 74
Pol. De Xaras, 83. Ctra. Ribeira-Porto do Son
15960 Ribeira. A Coru a
Tel 981 87 22 56

Desde 16.900

Con 3 a os de mantenimiento o 1 a o de seguro a todo riesgo gratis.

www.compostelaconcesionario.es

Consumo combinado (l/100km): 4,6-7,6. Emisiones de CO2 (g/km): 119-177.

PVPR Kia Sportage 1.6 GDi Concept 4x2 (incluido impuestos, transporte y acciones promocionales). No incluye importe de pintura, gastos de gestor a y matriculaci n. Oferta aplicable para clientes particulares que
financien con Banco Cetelem S.A.U. un importe m nimo de 10.000 a trav s de la campa a Flexiplan a un plazo m nimo de 36 meses y con una permanencia m nima de 36 meses. Oferta incompatible con otras ofertas
financieras. Tres primeros a os de mantenimiento del veh culo o seguro a todo riesgo gratuito con franquicia de 300 /siniestro durante el primer a o, a contar desde la fecha de matriculaci n y vinculado a la
financiaci n del veh culo. Asegurador MM GLOBALIS S.A.U. De Seguros y Reaseguros (NIF A85669604). Oferta sujeta a normas de contrataci n, suscripci n, condiciones generales y cl usulas limitativas. Financiaci n
NOYAMOTOR_FALDON_SWIFT_250x70.pdf
1 dito, 12/5/17
12/5/17
11:23 en concesionarios de Pen nsula y Baleares. Consulta condiciones en www.kia.com. Modelo visualizado no se corresponde
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11:23
sujeta a estudio y aprobaci n por parte de la entidad de cr1
v lida hasta el 31/03/2018
con el ofertado. *Consultar manual de garant a Kia.
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Un automóbil chega á entrada dun pequeno local de pouco máis de vinte metros cadrados, no centro da cidade, e nada
máis poñer as rodas ao comezo do establecemento o condutor xa ten que saír do
habitáculo. Simultaneamente a través dun
letreiro e un altofalante invítano a agardar
nunha pequena sala onde unha máquina lle
dispensa unha bebida, a elixir polo cliente.
Mentres tanto un sistema totalmente robotizado introduce o vehículo no interior do
local e automaticamente, sen máis preámbulos, unha chea de sensores, cámaras, láser e de aparellos intelixentes comezarán a
revisar polo miúdo o coche. Rapidamente,
grazas ás cámaras, nanosensores, robots
e outros inventos ultramodernos farán un
diagnóstico preciso das condicións nas que
se atopa a nosa máquina. Presión e debuxo
dos pneumáticos, discos e pinzas de freo,
rótulas, amortecedores, sistema de alimentación do motor (carburador, inxectores,
tobeiras de admisión…), sistema de escape
(gases, tobeiras de escape, catalizador…),
carga da batería, alternador… Todo será revisado detalladamente, incluso o estado da
carrozaría.
Antes de rematar a nosa consumición na
sala de espera, unha máquina robotizada
daranos un informe completo das condicións actuais do noso vehículo.
Un diagnóstico pormenorizado que na actualidade lles levaría moito tempo a varios
especialistas do automóbil elaboralo e redactalo. Un estudo que requiriría de mecánicos, electricistas do automóbil, chapistas
e pintores, entre outros. Cuns custos de
man de obra importantes.
Á vez que a máquina nos expide o informe completo tamén nos dá unha serie de
especialistas onde nos poden amañar, se
hai algo que arranxar, cos presupostos e

tempos de reparación concretos de cada
empresa. A partir de aí a decisión é nosa.
Sabendo o que temos deteriorado ou gastado e o que nos custa amañalo en cada
taller.
Na actualidade un robot é capaz de escanear calquera peza e comprobar en tres
dimensións se está perfecta, isto é, se as
súas características se axustan ao padrón
que previamente se lle deu ou se ten o máis
mínimo defecto. A súa precisión chega a tal
punto que, no caso de pezas ensambladas,
pode determinar con total precisión se un
parafuso está ben apertado ou non.
Poñamos de exemplo unha realidade
automobilística que temos nesta terriña,
Citroën. A planta de Vigo é pioneira na implantación de robots colaborativos e novas
tecnoloxías na construción de automóbiles. Foi nos anos oitenta cando comezou o
proceso de robotización e dixitalización e
dende entón non parou. Así e todo, as factorías do futuro deste grupo, segundo os
proxectos en marcha, serán moi diferentes
do que hoxe é a fábrica da cidade olívica.
A planta viguesa que chegou a ter 10.000
empregados, na actualidade non chega a
6.000, producindo moitos máis vehículos e
de maior calidade que cando chegou aos
seus máximos de cadro de traballadores. Iso
si, agora cunha “axuda” de 1.200 autómatas.
O número de robots seguirá incrementándose, non o dubiden.
Se algún profesional que estea a ler estas liñas pensa que lonxe está todo isto,
depende da súa idade, se está rozando a
ansiada xubilación, durma tranquilo. Se
aínda lle queda un bo cacho para ela, váiase poñendo as pilas porque este exemplo, máis ou menos similar, o vai coller
nalgún momento da súa vida laboral, ou
o vai atropelar.
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Balance das matriculacións

Os concesionarios galegos tiran a casa pola fiestra
As vendas aumentan un 18 por cento en febreiro en Galicia

■ EMILIO BLANCO | Texto

Os concesionarios seguen
acumulando números positivos neste inicio de 2018. As
vendas subiron en febreiro
en Galicia por segundo mes
consecutivo en valores de
dous díxitos. O mes pasado
matriculáronse na comunidade galega 3.807 coches, un
18,2 por cento máis. O mercado subiu especialmente
na provincia de Lugo, onde
se incrementou nun 52,2
por cento. As vendas revalorizáronse un 21,5 por cento en Ourense; na Coruña,
un14,5; e en Pontevedra,

un 7,8. En números absolutos os concesionarios coruñeses comercializaron 1.595
vehículos; os de Pontevedra,
1.136; os de Lugo, 664; e os
de Ourense, 412.
Febreiro tamén foi un
mes positivo no conxunto
de España, con 110.474 coches matriculados. A cifra
supón unha suba dun trece
por cento. O mercado ascendeu en tódalas comunidades
autónomas. As máis beneficiadas foron as cidades autónomas de Ceuta e Melilla,
que rexistraron unha mellora dun 35 por cento. A seguir

situáronse Baleares, cun incremento dun 26 por cento,
e Estremadura, cun 20. Por
tipo de combustible, os automóbiles de gasolina inician o exercicio cunha clara
vantaxe. En febreiro matriculáronse o 56,4 por cento de
coches de gasolina polo 38,2
de gasóleo e un 5,5 de híbridos e eléctricos.
Patronal
Os empresarios coinciden en que febreiro volveu
ser un bo mes para as matriculacións. O director de
Comunicación de Faconauto,

Raúl Morales, afirma que "no
que se refire á canle de particulares, o máis destacado
é que os seus incrementos
se están mantendo no tempo". Morales sinala que "isto
se explica porque os particulares e familias amosan
confianza no contexto económico e, ademais, atopan
nos concesionarios esforzos
promocionais que están por
riba dos 4.000 euros de media, así como fórmulas de
adquisición máis flexibles
que están atraendo novos
compradores".

Peugeot xa marca distancias
A renovación de Seat atrae aos clientes galegos
TOP-10 FEBREIRO
■ EMILIO BLANCO | Texto

Peugeot repetiu en febreiro como marca máis vendida
en Galicia. Os concesionarios
galegos da principal insignia
do Grupo PSA matricularon
369 coches o mes pasado.
Deste xeito, Peugeot consolida o seu liderado no TOP10 galego. Seat tamén esta

arrancando moi ben o ano
na comunidade galega: en
febreiro vendeu 252 coches.
Aos clientes segue gustándolle a aposta de Seat polos
SUV, xunto coa renovación
de clásicos como o Ibiza e o
León. A medalla de bronce
mensual foi para Volkswagen,
con 249 coches vendidos.

Fóra do podio quedou
Renault, con 241 automóbiles. Despois dun mal mes
de xaneiro, Ford incorpórase
ao TOP-10 con 227 coches.
A seguir situáronse Citroën,
con 217; Kia, con 215; Dacia
e Opel, con 201; e Audi, con
189.

Marca / Matriculacións
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10

PEUGEOT
SEAT
VOLKSWAGEN
RENAULT
FORD
CITROËN
KIA
DACIA
OPEL
AUDI

369
252
249
241
227
217
215
201
201
189
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Presentación do equipo de José Lamela
José Lamela e
Daniel Pérez presentaron o seu
equipo, no Restaurante
Marisquería El Puente de
Santiago de Compostela,
antes de disputar o Rali do
Cocido, primeira proba do
Nacional de Asfalto. Alí reuníronse máis de cen persoas entre patrocinadores,
amigos e todos aqueles
que apoian ao novo piloto de Ames. Tamén estivo

presente o coñecido expiloto Beny Fernández acompañado do seu fiel escudeiro
José Sala.
Lamela, natural de Carnota,
iniciouse o ano pasado nos
ralis, logo de competir anteriormente en karting e
autocrós. Esta será a súa primeira tempada completa
no Campionato de España
de Ralis de Asfalto, competindo na Copa Suzuki Swift.

Coches de película nas Cancelas
O centro comercial
As
Cancelas ofrece unha boa oportunidade de ver vehículos
clásicos que se fixeron
famosos grazas ao mundo do cine. Esta mostra
estará ata o día sete de
abril. Ademais o centro comercial sorteará

entradas dobres de cine
entre os visitantes durante a duración do evento.
O Mini de mister Bean, a
Vespa de Vacacións en
Roma ou Kitt, o coñecido vehículo da serie O
Coche Fantástico, son
algúns dos vehículos
que se poden ver nesta
exposición.

Premio para Compostela Motor
O bo facer do día a día
no trato cos clientes
ten recoñecemento.
Compostela Motor, concesionario oficial Seat en Santiago de
Compostela, recibiu o premio
Servizo Autorizado Excelente
en Procesos e Técnica 2017
que concede Seat España. Esta

distinción conseguiuna pola
súa excelencia nos procesos
posvenda e a súa dedicación e
enfoque dirixido á satisfacción
dos seus clientes. Desta forma,
a marca española recoñeceu a
Compostela Motor como un dos
mellores servizos autorizados do
país.

Finisterre Motor protagonista de éxito
O museo Guggenheim
de Bilbao acolleu a
convención nacional
de Hyundai. O presidente da
marca fixo un repaso a un ano
histórico ao conseguir 55.000
unidades vendidas durante
2017.
No mesmo acto, Finisterre
Motor, concesionario oficial Hyundai para A Coruña
foi premiado como mellor
xestor posvenda de España,

recolleu o premio o seu xerente Francisco Zabaleta. O galardón ten un gran valor pois
para conseguir ser o número
1 de España o concesionario
obtivo dende a súa apertura
uns resultados continuados
espectaculares en a área de
posvenda, apostando por este
segmento de negocio como
fundamental para consolidarse como referente da automoción na Coruña.
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Clásicas ou grandes voltas?
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Moitas veces entre seareiros do ciclismo
xorde esta dúbida, que carreiras son máis
bonitas, as clásicas ou as grandes voltas?
Para min as dúas competicións son duras
e esixentes pero as clásicas teñen ese “algo”
especial que as grandes voltas non teñen.
Dentro das clásicas hai distintos percorridos, nalgunhas predominan os outeiros, os
lastros, outras son totalmente chás, hainas
que descorren por camiños de terra... Creo
que calquera persoa atopara a súa clásica
favorita sexa pola paisaxe, percorrido ou
fermosura da proba.
Competicións como a de Liexa–Bastoña–
Liexa, leva disputándose dende 1892, o
percorrido desta proba contén varios

outeiros polo que o percorrido entre as cidades belgas de Liexa e Bastoña faise tremendamente duro.
Outra proba mítica e a París-Roubaix, está
considerada como a clásica máis dura o

e-bikes Kymco
Kymco comercializará as primeiras e-bikes
do mundo de forma
exclusiva a través da súa nova
canle online kymco.es/e-bikes.
Esta aposta complétase co
apoio da rede oficial da marca.
A rede aporta: a proba previa
de produto, a posibilidade de
entrega da bicicleta xa montada e preparada por parte dun

contar con case cincuenta quilómetros sobre lastros o longo de todo o percorrido.
Centos de persoas agardan horas para ver
aos ciclistas sortear os lastros.
Outra clásica que está moi de moda e
a StradeBianche. Dispútase en Italia na
rexión da Toscana, esta proba descorre
por camiños de terra, “sterrato”, este ano
a chuvia fixo que a proba fose épica o
deixar os deportistas totalmente cubertos de terra.
Anímovos a ver algunha clásica como o
Tour de Flandes que se disputa o día un
de abril, a París-Roubaix que se disputa o
día oito ou a Liexa-Bastoña-Liexa que se
disputa o día vinte e dous, tamén de abril.

Streetmate e Cityskater
profesional para o seu uso inmediato e a posvenda oficial
para calquera consulta, revisión ou reparación.
Os prezos oscilan entre 2.299
e 2.499 euros, cun plan de financiamento que contempla
a devolución sen cargos, e un
plan ampliado da garantía sen
custo.

Volkswagen estase
convertendo no provedor de mobilidade
eléctrica máis grande do mundo. O fabricante considera a mobilidade eléctrica dende unha
perspectiva global que tamén
inclúe a micromobilidade. Por
esta razón, presentou mundialmente a dous especialistas
urbanos en Xenebra: o compacto e moderno Cityskater,

un monopatín para percorrer os
últimos metros, próximo á produción en serie, e o prototipo
de scooter eléctrico Streetmate
cunha autonomía de ata 75 km
que tamén poderá cubrir longas distancias. O Cityskater chegará no 2018 cunha autonomía
aproximada de 15 km e poderá
transportarse pregado tanto no
metro como no maleteiro dun
coche.

Nova Honda Forza 300
Volve a Forza 300. Destaca pola
incorporación de tecnoloxía de
alto nivel, como pantalla axustable electronicamente, Smart Key, iluminación completa de LED, Control de
Par Seleccionable Honda (HSTC) ou unha
nova instrumentación.
A nova 300 comparte a base do motor
de 279cc, SOHC, 4 válvulas, refrixeración
líquida e inxección electrónica coa popular SH300i, e ofrece as características de
potencia melloradas. Ten unha autonomía de máis de 350 km co depósito de
11,5 litros (dato do fabricante). A parte
ciclo é completamente nova. A distancia
entre eixes é agora máis curta e o ángulo

de dirección máis pechado. Ten unha redución de peso de 12 kg.
Entre o equipamento da nova Forza
300 destaca a nova pantalla parabrisas
axustable electronicamente ao longo dos
seus 140 mm de percorrido.
Outra novidade é a incorporación do
Control de Par Seleccionable Honda
(HSTC) desconectable que, unido a un
sistema ABS de dúas canles, garante un
bo nivel de seguridade activa. A Forza
300 pode albergar dous cascos integrais
baixo o asento. A Smart Key (chave de
proximidade) controla o interruptor principal de aceso e a pechadura do asento; tamén opera a pechadura do top box

opcional de 45 litros extraíble. Estará dispoñible en 4 cores a partir do verán.
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Novo RC 300h 2018
Lexus comezou a comercialización
da
nova gama RC 300h
MY18. O novo RC 300h MY18
incorpora novidades moi importantes a nivel de seguridade e tecnoloxía como é o
sistema Lexus Safety System
ou o novo sistema multimedia
con navegador Connected. A
marca nipoa aposta claramente por dotar os seus vehículos
cos máis avanzados sistemas de

Subaru Viziv Tourer Concept
seguridade dispoñibles. Por iso,
o sistema Lexus Safety System
(LSS ), atópase presente como
equipamento de serie dende o
acabado Executive para a gama
MY18 do RC 300h.
O LSS é un sistema de seguridade global, que inclúe as seguintes axudas á condución: Sistema
de Pre-colisión (PCS), agora
con recoñecemento de peóns;
Control de Cruceiro Adaptativo
(dende 40 km/h); Luces de estrada de aceso automático
(AHB); Sistema de Asistencia de
Mantemento no Carril (LKA);
Sistema de Alerta de Fatiga e
Sistema de Recoñecemento de
Sinais de Tráfico (TSR).
Os prezos do modelo RC
300h MY18 son os seguintes:

MODELO
RC 300h BUSSINESS
RC 300h BUSSINESS NAVIGATION
RC 300h EXECUTIVE
RC 300h EXECUTIVE NAVIGATION
RC 300h F Sport
RC 300h LUXURY

Subaru mostrou o
Viziv Tourer Concept
en Xenebra. O primeiro concept baixo a denominación Viziv (Vision for
innovation) debutou a nivel
mundial no ano 2013, dende entón, o fabricante mostrou en sucesivas aparicións a
mesma nomenclatura asociada a diferentes tipos de vehículos, co obxectivo de anticipar a
visión de futuro da marca nas
carrozarías que ofrece na súa

gama. O novo Viziv emprega
nesta ocasión a denominación
Tourer porque adianta as liñas
mestras do deseño dos turismos deportivos da marca con
carrozaría familiar, unha das
especialidades de Subaru, que
ao longo da súa historia contou con varios modelos como o
Legacy familiar ou a súa versión
actual, o recentemente actualizado Levorg (Legacy Evolution
Touring) que comparte chasis
co icónico WRX STI.

PVP
46.400 €
48.800 €
49.400 €
51.800 €
58.600 €
58.900 €

Novo Audi A6
Esta é a oitava xeración
do Audi A6. Xa sexa en
apartados como a dixitalización,
ou o confort ou a deportividade,
este novo A6 convértese nun vehículo polifacético dentro da categoría de luxo. O sistema MMI
completamente dixital ofrece
un funcionamento intuitivo. A
gran variedade de solucións de
conectividade e asistencia son a
tónica neste novo modelo. Así,
o seu interior está completamente dixitalizado e é pioneiro
neste segmento. A suspensión
combina confort e estabilidade
cun comportamento máis deportivo. Todos os motores contan cun sistema de hibridación
MHEV como parte do seu equipamento de serie, para unha
maior eficiencia.

Hai dispoñibles catro motores, un
deles TFSI e outros tres TDI. Estes
potentes propulsores desenvolven entre 204 e 340cv de potencia, e un par máximo que vai dos
400 aos 620 Nm.
O de gasolina é un 3.0 TFSI. Este
V6 turbo proporciona 340cv de
potencia e 500 Nm de par. A
súa velocidade máxima está limitada electronicamente a 250
km/h. Pola súa banda, o 3.0 TDI
na súa versión de 286cv consegue unhas prestacións similares
e alcanza 620 Nm de par máximo. Tamén co propulsor V6 3.0, o
A6 45 TDI rende 231cv e 500 Nm.
Destaca pola forma harmoniosa coa que entrega a potencia
e polo seu suave funcionamento. O propulsor de catro cilindros
en liña do A6 40 TDI desenvolve

204cv e 400 Nm de par. Mentres
que os dous motores V6 diésel
van asociados de serie a unha
caixa de cambios tiptronic de
8 velocidades, o 3.0 TFSI e o 2.0
TDI contan cunha transmisión S
tronic de sete marchas. Todas as
versións con motores de 3 litros
equipan a tracción integral quattro, cun deseño que varía en función da configuración específica.
Co cambio tiptronic dispoñen
dun diferencial central autoblocante, mentres que se levan
a transmisión S tronic, a configuración conta coa tecnoloxía
quattro ultra aínda máis eficiente, que activa sempre a tracción
traseira de forma instantánea
no momento en que se necesita. Todas as caixas de cambios
que se ofrecen son automáticas.

Xunto coa transmisión tiptronic,
o diferencial deportivo opcional
proporciona ao A6 un comportamento aínda máis dinámico,
grazas á distribución activa de
par entre as rodas traseiras. Vai
integrado na función de control
da plataforma de chasis electrónico, igual que a dirección dinámica ás catro rodas, o control
dos amortecedores e a suspensión pneumática adaptativa. O
condutor pode seleccionar diferentes perfís de condución a
través do sistema Audi drive select, un abano que vai dende o
máximo confort a unha notable
deportividade, e onde as diferenzas entre os distintos programas están máis marcadas que
no modelo precedente.
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Mercedes-AMG GT Coupé de 4 portas
O novo MercedesAMG GT de 4 portas
chega para ampliar
a gama de modelos AMG.
Conxuga un deseño único,
un alto confort e unha sobresaliente técnica de deportivo
cunha atlética configuración
fastback de catro portas. O resultado é un aumento de espazo interior e das posibilidades
de uso. O expresivo deseño
con capó baixo, frontal dominante e liñas musculosas visualiza os xenes deportivos
do cupé de catro portas, que
establece novos estándares
como novo membro do clan

AMG. “O novo AMG GT Coupé
de 4 portas combina o impoñente dinamismo en circuítos
de competición que caracteriza ao noso deportivo de dúas
portas cunha máxima idoneidade para a condución diaria”,
afirma Tobias Moers, presidente do Consello de Dirección de
Mercedes-AMG GmbH.
A súa velocidade máxima de
315 km/h e o seu dinamismo
garanten unha presenza inconfundible en calquera circunstancia. Os seus modernos
e potentes motores L6 e V8,
cunha escala de potencia comprendida entre 435cv e 639cv,

Polestar 1
O primeiro coche da
nova marca de performance eléctrico
Polestar, está dispoñible para
a presolicitude en dezaoito países. Isto marca ou último paso
na viaxe da marca Polestar.
Xunto coa apertura do proceso de ordes, unha nova ferramenta de configuración do
automóbil permite aos clientes potenciais visualizar o seu
Polestar 1. "Con máis de 7.000
persoas interesadas en posuír
un Polestar 1 dende a súa presentación, estamos moi animados pola paixón que mostra o

transmiten unha experiencia
insospeitada de condución e
combinan prestacións convincentes cunha eficiencia acorde
coas expectativas actuais.
No seu interior as innovadoras
unidades de mando aseguran

un manexo intuitivo e poden
configurarse de forma individual. A fusión dun alto grao de
personalización coa tecnoloxía
dun deportivo responde aínda mellor ás necesidades dos
clientes máis esixentes.

Hyundai Kite
noso produto. Continuaremos
cos seguintes pasos para entregar este fermoso coche aos
nosos primeiros clientes ", comenta Thomas Ingenlath, conselleiro delegado de Polestar. O
proceso de solicitude, que se
pode facer en España, implica
un depósito reembolsable de
2.500 euros.
Este modelo é un cupé de performance eléctrico-híbrido GT
que produce 600cv de potencia e 1.000 Nm de par. Ofrece
150 km en modo eléctrico, a
maior autonomía actualmente dun coche híbrido de serie.

Hyundai
colaborou novamente co
Instituto Europeo
dei Design de Turín. O último
proxecto conxunto dá como
resultado o deseño do innovador concept-car Kite, que celebrou a súa estrea mundial
en Xenebra. O futurista bote lixeiro de dúas prazas para dunas, que se converte nun jet-ski
dun só asento, foi creado por
15 estudantes do IED en cooperación con Hyundai Design
Center Europa.
O Kite é un vehículo sen portas, sen teito e sen ventás que
pode circular tanto por terra

Presentación mundial do Lexus UX
Lexus presentou o novo UX no
Salón de Xenebra, un crossover de
espírito libre creado expresamente
para o explorador urbano moderno que busca un sopro de aire fresco, contemporáneo e
vibrante nun estilo de vida de luxo.
O UX mide 4.495 milímetros de longo, 1.520
de alto e 1.840 de ancho e a distancia entre
eixes é de 2.640. Unha distancia de 870 milímetros entre os asentos dianteiros e traseiros

garante un amplo espazo para os pasaxeiros
de atrás, mentres que a zona de carga goza
dunha xenerosa lonxitude de 791 mm.
As proporcións do coche permiten unha manobrabilidade excelente, cun radio de xiro de
5,2 metros, o mellor do segmento. Para o condutor, a distancia reducida entre o punto da
cadeira e a dos talóns produce a sensación
de estar conducindo un hatchback máis cun
vehículo de tipo SUV.

como pola auga. Consiste nun
chasis monocasco cunha lonxitude de 3.745 mm e unha altura de 1.455. As súas superficies
entrelázanse, creando un continuo de xiros e interseccións. Os
deseñadores intentaron reducir as barreiras entre o exterior
e o interior para crear un automóbil funcional e divertido.
En ambas configuracións, o
vehículo está equipado con
propulsión eléctrica, con catro
motores sen escobillas colocados dentro das rodas e unha
turbina de chorro de auga para
viaxar na auga.

Talleres
Talleres
BASTON
MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23
Tfnos: 981 570 182/981 585 627
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición
y accesorios racing

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Sprint
Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

La maquinaria más avanzada
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
baston@adgruporegueira.es

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

VISITE
NUESTRO
TALLER

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.
Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535
Avenida de San Marcos, nº 70, 1B - 15820 - Santiago de Compostela
www.eg4motor.es
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Versión convertible do T-Roc
Luz verde para o
novo convertible baseado no T-Roc: no
marco da súa maior ofensiva de modelos, a marca VW
lanzará o seu primeiro SUV
convertible. O novo modelo
fabricarase a partir da primeira metade de 2020. O Consello
de Administración do Grupo
Volkswagen confirmou o investimento de máis de 80 millóns de euros na planta de
Osnabrück, necesaria para o

proxecto. Unha vez concluída a fase inicial, está
previsto un volume de
produción de 20.000 vehículos ao ano.
Co
novo
convertible baseado no T-Roc,
Volkswagen levará este
estilo de carrozaría ao puxante segmento SUV. Este
modelo continúa coa tradición dos convertibles do
fabricante xermano, que se
remonta practicamente a 70

anos atrás. A versión orixinal
do T-Roc lanzouse con éxito nos mercados europeos a

finais de 2017. A día de hoxe,
rexistráronse máis de 40.000
pedidos para este modelo.

opción adicional nos niveis
N-Connecta e Tekna.
Dúas novas cores vibrantes
para a carrozaría: Vivide Blue e
Chestnut Bronze, que amplían

as opcións de pesonalización
para os clientes do Juke.
Este modelo mellorado sairá á
venda en Europa en maio de
2018.

empresa e, como tal, combinará elegancia e deportividade incomparables”, afirma
Adrian van Hooydonk, vicepresidente sénior de Deseño
de BMW Group. “O M8 Gran
Coupé Concept proporciona

un anticipo da variante máis
sedutora e exótica do novo
Serie 8”.
Este modelo é moito máis
que simplemente un exclusivo deportivo de catro portas. Simboliza un concepto
novo e único da exclusividade. “Deseñouse para non
deixar indiferente e polarizar:
debería emocionar”, explica
Domagoj Dukec, vicepresidente de Deseño de BMW M e
BMW i. E remata, “con este coche queremos chegar a aquelas persoas que buscan algo
especial e queren destacar entre a multitude”.

O Juke amplía as opcións de personalización
Nissan anunciou novas prestacións e melloras no deseño do
popular crossover compacto
Juke. Mellorouse tanto o exterior como o interior do coche,
que foi presentado publicamente no stand de Nissan no
Salón de Xenebra.
As melloras dotan ao frontal do Juke dun novo aspecto
contemporáneo. Entre elas atopamos unha rechamante grella dianteira cromada escura
V-motion, faros dianteiros escuros e intermitentes escuros
nos retrovisores laterais. Os faros antinéboa LED inclúense de
serie no nivel Acenta.

Incorporáronse tres novos
deseños de lamias de aliaxe
de 16 polgadas para Acenta e
N-Connecta e de 18 polgadas
para Tekna. Para aqueles clientes que buscan incorporar un
punto de deseño especial ao
seu coche, as lamias do nivel
Tekna pódense personalizar
con embellecedores de cor a
xogo.
O programa de personalización tamén inclúe partes da
carrozaría en cor, incluíndo
os embellecedores do parachoques dianteiro e traseiro,
os embellecedores laterais
das portas e as cubertas dos
retrovisores. Trátase dunha

BMW M8 Gran Coupé Concept
O rechamante exterior do BMW M8 Gran
Coupé Concept combina os valores esenciais de
BMW M coa elegancia e exclusividade para crear unha
forma innovadora e atractiva,
e revela unha faceta nova e
emocionante de BMW M. Co
novo modelo, a marca anticipa o Serie 8 Gran Coupé e o M8
Gran Coupé, que se presentarán durante 2019 e completarán a familia da Serie 8.
O M8 Gran Coupé Concept
ilustra o que significa a letra
“M” na casa alemá cun estilo
único, é dicir, “máis”, máis de
todo. Ademais da excelencia

dinámica, o M8 Gran Coupé
Concept representa unha nova
forma de exclusividade da
marca BMW que ofrece máxima deportividade.
“O Serie 8 converterase no
novo buque insignia da

Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA -15886 Teo (A Coruña)
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Skoda Vision X
Ademais da súa visión de crossover
moderno, o fabricante checo tamén ofrecerá
unha ollada ao terceiro modelo da súa exitosa familia SUV
co Skoda Vision X. O prototipo traslada a típica linguaxe
de deseño usada pola marca
nos seus modelos SUV a un
novo segmento de vehículos.
O Vision X caracterízase polos
seus detalles de cristalería de
deseño inspirados pola tradicional arte do cristal bohemio.

A gran pantalla táctil é nova
e permite a introdución dun
novo concepto operativo no
ámbito do infoentretemento
e a conectividade. O prototipo
de motor híbrido é especialmente innovador: combina
propulsión por GNC (gas natural comprimido), catro cilindros
e motor turbo cun motor eléctrico, o que dá como resultado
un consumo de carburante e
un nivel de emisións particularmente baixos.

Novo Ford Fiesta ST
A terceira xeración do
Fiesta ST é a primeira
dispoñible cun LSD
Quaife opcional, que axuda a
optimizar a tracción dianteira
para mellorar o comportamento
en viraxes. En particular, proporciona un maior agarre na saída
das curvas.
Este sistema mecánico serve
para limitar a distribución de
par de motor a unha roda con
agarre reducido, por exemplo, a
roda interior durante unha manobra de xiro, para reducir o xiro
da roda, e mellora a distribución
de par de motor á roda con máis
agarre, o que permite sacarlle o
máximo partido ao rendemento do motor.
O novo diferencial opcional opera xunto á tecnoloxía mellorada
de control de par, que mellora o
agarre á estrada e reduce a subviraxe aplicando forza de freo á
roda dianteira interior cando se
está virando.
O novo motor EcoBoost 1.5 litros utiliza turbo, inxección de
combustible de alta presión, árbore de levas variable e arquitectura de tres cilindros para

ofrecer 200cv a 6.000 rpm e un
par de 290 Nm a partir de entre
1.600 e 4.000 rpm, cunha aceleración de 0 a 100 km/h en 6.5” e
unha velocidade punta de 232
km/h.
Unha nova combinación de
inxección de combustible directa se combina coa innovadora
tecnoloxía de desactivación de
cilindro de Ford para mellorar
a eficiencia e emisións de CO2
nun 11%. O novo Fiesta ST, dispoñible dende o seu lanzamento en versión tres e cinco portas
con deseño exterior deportivo
ST e lamias de aliaxe de serie
de 17 polgadas e opcionais de
18, ofrecerá aos usuarios unha
maior gama de opcións con niveis de equipamiento ST-1, ST-2
e ST-3.
As cores exteriores inclúen
Branco Frozen, Magnetic,
Moondust, Azul Performance,
Vermello Race, Negro Shadow,
Planta e Silver Fox, e os interiores están equipados con asentos Recaro de serie, panca de
cambios ST e un volante de
base plana cosido que se repite na panca do freo de man de

coiro e na polaina da panca de
cambios.
O sistema de comunicacións e
entretemento SYNC 3 con pantalla de 6.5 polgadas de serie e
opcional de 8 permitirá aos condutores do Fiesta ST controlar
os sistemas de audio e navegación, así como os smartphones
conectados, mediante o uso de
comandos de voz conversacionais sinxelos. Tamén está dispoñible un sistema de son B&O
Play de gama alta.

As tecnoloxías de axuda ao condutor de serie inclúen a axuda
de mantemento de carril, a
alerta de mantemento de carril e o control de cruceiro con
limitador de velocidade axustable, mentres que tamén están dispoñibles características
como os limpaparabrisas con
detección de chuvia, os faros
automáticos, as luces longas
automáticas e o recoñecemento de sinais de tráfico.

O
ARZ L
A
E M
ANT DICION
R
U
O A
O D
SOL CUENT
DES

POR 170 € AL MES1 Y 5 AÑOS
DE MANTENIMIENTO GRATUITO 2
Entrada 6.195 € I 36 cuotas 170 € I Cuota final 11.862 € I TAE 8,29%

Consumo mixto (l/100 km): 5,1. Emisiones CO 2 (g/km): 117.
PVP recom. en Península y Baleares para Civic 1.0 VTEC Elegance Navi: 20.900 € incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación del Concesionario y marca. Entrada 6.195 €, gastos de apertura financiados 441,15 €. Importe total del crédito 15.146,15 €. 36 cuotas de 170 € y 1 final de 11.862 €. Importe adeudado
17.982 €. Precio total a plazos 24.177 €. TIN 6,80%, TAE 8,29%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida hasta 31/03/2018 sujeta a aprobación de la entidad financiera. 5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de km, según condiciones contractuales. 5 años de Mantenimiento
Honda incluido o descuento promocional equivalente. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consulta con tu Concesionario descuento adicional para unidades en stock y matriculadas en marzo. 2 El Contrato de Mantenimiento Honda incluye las revisiones programadas por la Marca, repuestos, piezas
originales (salvo desgaste) y mano de obra durante 5 años o 100.000 km (lo que antes suceda). Consulta coberturas/exclusiones en www.honda.es o en tu Concesionario. Oferta de mantenimiento sujeta a financiación de un importe mínimo de 10.000 € con permanencia mínima de 24 meses a través de Honda Bank GmbH S.E.

1

Galcar. Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA. - Ctra. de La Gándara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARÓN-FERROL.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Seat Tarraco

Cupra nace unha nova marca

Tarraco, así se chamará o terceiro SUV
da marca. Os 146.124
fans de Seat de 134 países
que participaron na última
fase de #SEATbuscaNombre
decidiron que Tarraco sexa o
nome do novo SUV da marca.

Tarraco recibiu 51.903 votos
válidos (35,52%), por diante de Ávila, que contou co
apoio de 41.993 participantes (28,74%); de Aranda, en
terceira posición, con 39.321
votos (26,91%), e de Alborán,
que recolleu 12.907 (8,83%).

Seat lanza oficialmente a nova marca Cupra e presenta
o seu novo logotipo, deixando intuír o que Cupra significará. Esta enseña foi sempre
a expresión máis deportiva
de Seat. E agora é o momento de que aflore a súa alma,
o seu ADN e dea a coñecer a
súa propia identidade, converténdose nunha marca independente. Todos os novos
vehículos Cupra contarán co
novo logo da marca, que fará

o seu debut este mes e, posteriormente, durante o salón
de Xenebra, mostraranse ao
público os primeiros modelos de Cupra.

Techrules Ren RS
BREVES
❱❱
A revolucionaria
tecnoloxía de faros Digital
Light, cun halo de luz virtualmente libre de cegamento en calidade HD e
cunha resolución de máis
de dous millóns de píxeles, entrará pronto en produción en series reducidas
para o Mercedes-Maybach
Clase S.
❱❱
Un estudo do
RACC sobre o vehículo
eléctrico conclúe que é imprescindible unha maior
implicación das administracións; e pediu ampliar a
rede de puntos de carga, a
exención das peaxes e axudas á compra.
❱❱
DriiveMe, a plataforma de alugueiro de coches por 1€, ofrece cada
vez un maior número de
destinos dispoñibles a un

só clic. A última proposta
foi o lanzamento de máis
de 50 coches por semana
que parten de Galicia cara
a diversos lugares de España e Portugal.
❱❱
As probas de
Goodyear revelan que os
pneumáticos tradicionais
se poden desgastar ata un
30% máis rápido nos vehículos eléctricos debido
ao enorme par instantáneo dos seus motores e ao
peso adicional deste tipo
de vehículos polos pesados paquetes de baterías.
❱❱
Os novos scooters eléctricos de NIU xa
se poden adquirir no mercado nacional. No caso da
Serie N o prezo é de 2.899
euros, mentres que a Serie M ten un prezo de 2.499
euros.

O Techrules Ren RS
é un monopraza de
altas prestacións.
Cun espectacular deseño
inspirado na industria aeroespacial e carlinga con estilo de avión de combate,
o Ren RS foi deseñado polos especialistas de renome
mundial Fabrizio e Giorgetto
Giugiaro. Deseñado exclusivamente para o seu uso en
circuíto, o Ren RS foi esculpido para participar en carreiras de alto rendemento

polo recoñecido especialista en automobilismo L.M.
Gianetti, de Turín. O Ren RS
pódese configurar con 4 ou
6 motores eléctricos. A última configuración con dous
motores na parte dianteira
e catro na parte traseira que
proporcionan unha potencia
máxima de 1.287cv que aceleran o vehículo de 0 a 100
km/h en só 3”, alcanzando
unha velocidade máxima de
330 km/h.

Concept eléctrico e-SIV
SsangYong anunciou
que o seu presidente
e conselleiro delegado, Johng-Sik Choi, desvelará o novo concept e-SIV no
Salón de Xenebra. As iniciais
do concept e-SIV significan
Electronic Smart Interface
Vehicle, é un SUV 100% eléctrico de tamaño mediano,
desenvolvido co obxectivo de demostrar a determinación da marca para crear

solucións de mobilidade sostible, conectada e de condución autónoma. A compañía
recoñece que o cambio cara
ao paradigma da mobilidade futura dependerá en gran
medida de xerar interese nos
consumidores a través dunha novidosa e enriquecedora experiencia de uso e unha
proposta de novos vehículos realmente atractiva. O eSIV ofrecerá unha autonomía

NEDC de 450 km, un motor
eléctrico cunha potencia de

140 kW, e unha batería que
entrega 61,5 kWh.
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Prototipo IMx KURO

Novidades no Mercedes-Maybach Pullman

O Nissan IMx KURO
presentouse
en
Xenebra, no que supón o debut europeo do prototipo de crossover eléctrico
IMx.
Kuro, que significa negro en
xaponés, cobra vida co IMx,
presendado en Toquio en
2017 e que incorpora tapizaría e lamias negras de novo
aspecto, unha grella actualizada e unha nova cor gris
escura para a carrozaría. As
melloras do IMx KURO tamén inclúen a integración da
pioneira tecnoloxía Brain-toVehicle (B2V) da marca.
A tecnoloxía B2V interpreta
os sinais do cerebro do condutor para axudarlle na condución e para axudar aos
sistemas autónomos e manuais do vehículo a aprender
del. O corazón da tecnoloxía

do IMx KURO é a futura versión de ProPILOT, que ofrece
unha condución totalmente autónoma. Ao seleccionar o modo de condución
ProPILOT, o sistema prega o
volante dentro do salpicadeiro e reclina todos os asentos,
polo que o condutor dispón
de máis espazo e os ocupantes poden relaxarse e gozar
do seu traxecto. Ao seleccionar o modo de condución
Manual, o vehículo devolve
o volante e os asentos á súa
posición orixinal, devolvendo o control ao condutor. A
intelixencia artificial permite ao condutor controlar o
panel de instrumentos co
movemento dos ollos e os
xestos manuais. Esta interfaz
intuitiva tradúcese en menos controis e interruptores
físicos.

Mercedes incorporou ao modelo "máis
longo" da familia da
Clase S novos detalles de
acabado e cores interiores,
como o gris magma, o marrón caoba e a combinación do beige seda e azul
do mar profundo. Este vehículo incorpora, ademais, un
novo aspecto exterior, cunha grella de "finas" lamas
verticais que "redefine o

frontal" do modelo. Ademais,
o Pullman complétase con lamias de 20” co "tradicional"
deseño de dez buratos de
Mercedes-Maybach.
Este modelo incorpora un
propulsor de 12 cilindros
en V de 630cv de potencia,
que lle permite acelerar de 0
a 100 en 6,5”, cun consumo
de combustible combinado
de 14,6 litros por cada 100
quilómetros.

Novo Toyota RAV4
A 5ª xeración do
Toyota RAV4, o pioneiro dos todocamiño que debutou en 1994,
presentarase no Salón do
Automóbil de Nova York

2018, o vindeiro 28 de
marzo.A presentación, a nivel mundial, poderase seguir en directo a través de
Internet: https://livestream.
com/Toyota/NYC2018.

BREVES
❱❱
España ocupa a
8ª posición mundial dentro do top 20 segundo o
informe sobre produción
mundial 2017 OICA, e o 2º
posto a nivel Europeo grazas á contribución de PSA
como líder en produción
nacional en 2017 cos seus
centros de produción de
Vigo, Zaragoza e Madrid.

❱❱
VW investirá 400
millóns de euros en descarbonizar as súas dúas
principais centrais enerxéticas de Wolfsburg (Alemaña), que pasarán a usar
gas en vez de carbón e
deixarán de emitir 1,5 millóns de toneladas de CO2
por ano.

¡Este invierno conduce seguro con AutoCrew!
Ven a un taller AutoCrew
y realizaremos un

CHEQUEO* GRATIS
a tu coche.

15%**

y además,
de descuento en escobillas
limpiaparabrisas de marca Bosch.

Campaña válida hasta el 30 de abril
*De los puntos esenciales para la seguridad de tu vehículo. **Consulta las condiciones en tu taller AutoCrew.

AutoCrew - Red de talleres multimarca y multiservicios.

Confía en nuestra calidad.
¡Te esperamos!

www.autocrew.es

Compostela Car Service

C/ Vía Faraday, 21 - 15890
Polígono del Tambre
Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 581 899 / 608 226 676
Mail: taller@compostelacarservice.com
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Aurelio Novoa, xerente de Compostela Concesionario

“Contar con tres mecánicos na final nacional do
Kia SKILL DE TÉCNICOS 2018 é un orgullo”
■ REDACCIÓN | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

O concesionario oficial Kia para Santiago de
Compostela e comarca,
Compostela Concesionario,
conseguiu que tres dos
seus mecánicos se clasificasen para a final de
técnicos do Kia SKILL DE
TÉCNICOS 2018. As probas realizáronse este mes
en Madrid. Falamos deste
tema e doutros da actualidade da marca coreana con Aurelio Novoa,
responsable de Kia na
área metropolitana de
Santiago.
Sprint Motor: Un concesionario hoxe en día ten
que ter unha excelente calidade no servizo en diferentes áreas, é a formación un
eixe fundamental?
Aurelio Novoa: Nin
que dicir ten que si. Con
toda a evolución e incorporación de novas tecnoloxías na automoción,
os coñecementos sobre
motores térmicos xa non
son suficientes. A incorporación de propulsores
alimentados por electricidade nos vehículos híbridos ou eléctricos cen por
cento, fai que a formación
sexa agora, máis ca nunca,

imprescindible para poder brindar a calidade de
servizo que os vehículos
actuais precisan.
SM.: Que significa a
posvenda para a vosa
empresa?
A.N.: Algo tan importante como que se somos
capaces de crear clientes completamente satisfeitos, estes garantirán
por unha banda a reutilización do servizo, a recompra no momento que
decida cambiar o vehículo e a recomendación dos
nosos produtos. A posvenda é unha das chaves
do futuro do noso sector,
é a fidelización (ou non)
dos clientes.
SM.: Que é o evento Kia
SKILL DE TÉCNICOS 2018?
A.N.: É unha competición de expertos en
tecnoloxía Kia, que se
celebra cada dous anos
e que a final se celebra
na sede da compañía en
Corea. Todos os técnicos
da marca espallados polo
mundo compiten para saber cales son os mellores a nivel mundial. É un
evento que xera ilusión e
un estímulo para os profesionais da marca.

Aurelio Novoa, xerente de Compostela Concesionario

SM.: O voso é o concesionario español con maior
representación, que supón
isto para a empresa?
A.N.: Unha gran satisfacción e un orgullo, contar con tres técnicos na
final nacional, e sería extraordinario se conseguimos que polo menos un
nos represente en Corea.
SM.: É dicir, na vosa empresa a idea non só é a de
vender un Kia.

A.N.: Por suposto que
non, en Compostela
Concesionario temos a
máxima de que o primeiro vehículo vendémolo
na exposición, o segundo véndese no taller, de
aí a importancia que lle
damos á posvenda. E proba diso é a calidade dos
técnicos que compoñen
o persoal de Compostela
Concesionario.
SM.: Algunha novidade
da marca que nos poidas
adiantar?
A.N.: Para este ano 2018
está previsto o lanzamento do Novo Kia Ceed, que
nos proporcionará un importante salto cualitativo
dende o punto de vista de deseño, eficacia e
rendemento. Tamén imos
contar con tres novos redeseños do Optima, do
Sportage e do Sorento.
Adicionalmente reforzarase o innovador Niro coa
variante eléctrica, que nos
permitirá completar este
modelo ecolóxico.

Os tres profesionais de Compostela Concesionario elixidos para participar no Kia SKILL DE TÉCNICOS 2018

Axenda

Sprint

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636
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Citroën C3 Aircross
Un amplo SUV do segmento B

>> Sprint Motor

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

Un mes máis traemos a estas páxinas un SUV. O cambio de gustos queda cada
día máis patente. Parece
como se a xente de repente
se volvese louca e só queren
este formato de automóbil.
Pequenos, medianos, grandes, extragrandes… Case
parece unha película “Tolos
polos SUV”. En fin! Se o público quere todoterreos os fabricantes vánllelos ofrecer
de todos os deseños e cores,
buscando sempre a diferenciación e personalización.
O fabricante francés
Citroën ofrécenos co C3
Aircross exactamente un
SUV personalizable e co seu
selo inconfundible. As súas
liñas, máis aló de gustos persoais, teñen características
propias.

Panorámica
A nosa unidade de probas,
cedida polo concesionario
oficial Citroën en Santiago
de Compostela, Noyamóvil,
monta o propulsor de gasóleo máis potente que hai
dispoñible na gama. Trátase
do 1.6 BlueHDi de 120 cabalos que se asocia como única alternativa a un cambio
manual de seis relacións.
Ademais, conta co nivel de
acabado intermedio, o Feel.
En conxunto, como veremos ao longo da proba, o
1.6 BlueHDi pareceunos a
motorización máis sensata
e equilibrada se pretendésemos facer quilómetros.
Temos que lembrar que

estamos en Galicia, onde
os diésel seguen sendo una
opción preferida. Os seus reducidos consumos e a boa
resposta do motor xogan
como bazas positivas. Este
SUV do segmento B dá moito xogo, tanto para circular
habitualmente pola cidade
como para percorrer de cando en vez algunha ruta por
estradas secundarias ou por
vías rápidas.
Salta a primeira vista que
este todoterreo deriva do
seu irmán o C3, os seus característicos detalles como
os faros dianteiros e traseiros son calcados. Con todo,
algúns elementos delatan a
súa personalidade de crossover: símiles de protectores no cárter e no ángulo
de saída (basicamente decorativos), pasos de roda
máis marcados, unha altura e unha lonxitude considerablemente maiores, a
incorporación de barras de
teito e a perda dos coñecidos airbumps.
Para herdar a habitabilidade do C3 Picasso (un monovolume compacto), e dar
esa imaxe robusta de SUV
creceu 159 milímetros ao
longo, 156 en altura, 227 en
anchura e ten agora unha altura libre ao chan de 175 milímetros, en comparación co
C3 utilitario.
A parte dianteira podemos dicir que é a máis SUV,
cun frontal onde se sitúa un
capó alto, a sensación do
condutor case é a de ir nun
auténtico 4x4. O teórico protector de cárter tamén lle dá
carácter todoterreo. Os faros
distintivos e cadrados centran o protagonismo da cara
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deste novo Citroën, que incorpora tamén uns antinéboas. O marco que o recobre
pode ser personalizado con
cores rechamantes a escoller. Aínda que nin a versión
máis alta do C3 Aircross permite engadir xenon ou LED,
a iluminación dos halóxenos
está bastante ben.
O perfil do vehículo engloba uns pasos de roda de
plástico trapezoidais que lle
acentúa o carácter de SUV,
ademais as versións con lamias de 17 polgadas lle imprímenlle máis carácter de
todoterreo. As catro portas
dos pasaxeiros son amplas
e posibilitan un bo acceso
ao interior, co único coidado de agachar un pouco a
cabeza ao entrar se somos
de talle alto.
Por outra banda, a zaga
tamén adopta os grupos
ópticos do seu irmán C3 co
típico efecto en 3D. Na zona
baixa da traseira, ao igual
que no frontal, integra un
protector cromado con tres
formas que evocan os airbumps que lle quitaron do
perfil. O limiar do maleteiro
queda nunha posición bastante baixa, o que facilita a
carga que se faga polo amplo portón traseiro.
No aspecto estático podemos concluír que os encaixes e axustes son correctos,
así como a pintura das aletas, que non se diferencian
do resto da carrozaría. Así
e todo, hai que ter especiais precaucións cos plásticos negros que rodean o
coche, posto que poden
raiarse con facilidade, rabuños que poden molestar os ollos do propietario,
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ou o peto se os quere deixar
como novos.

Interior
A marca francesa, como
é o seu costume, deulle ao
interior un aspecto vistoso
e moderno. Unha vez den-

A amplitude
interior é un dos
seus puntos fortes
tro, a sensación é moi similar á de estar sentados nun
C3. En realidade, é algo habitual entre os fabricantes,
como ocorre entre o Ibiza e
o Arona. No interior respírase un aire minimalista. Ten
un cadro de mandos liso e
horizontal, no que destaca
a pantalla do equipo de entretemento, colocada nunha
posición algo baixa para a
vista. Esta pantalla pode ser
de ata sete polgadas e, dende ela, contrólanse todas as
funcións do vehículo, dende

o navegador, se o ten, ata o
equipo de audio, o climatizador e outros sistemas. É compatible con Apple Car Play e
Android Auto e pódese conectar ao teléfono. En xeral, a
sensación de calidade percibida é boa, aínda que, os materiais son plásticos ríxidos,
pero agradables ao tacto e
á vista. Neste apartado de
acabados e calidades temos
que recoñecer que Citroën
está a facer un grande esforzo ultimamente.
Como ocorre no exterior, o habitáculo pódese
personalizar de diferentes
xeitos, combinando varias
tapizarías para os asentos
e terminacións do cadro de
mandos, en plástico, tea ou
coiro. Os aireadores do climatizador teñen uns bordos
rectangulares que tamén se
poden decorar. Os asentos
son grandes e moi cómodos, pero non agarran ben
nos laterais, probablemente o punto máis negativo do
vehículo. Para desprazarnos
por autovías ou autoestradas están moi ben, pero ao

facelo a través de estradas
de curvas, notaremos como
o corpo tende a “bailar” dun
lado a outro.
A amplitude interior é un
dos seus puntos fortes.
O maleteiro é un dos mellores da categoría. Cos asentos na súa posición máis
atrasada (pódense desprazar cara adiante), a capacidade é de 410 litros, mentres
que, na súa posición máis
adiantada, o volume de carga aumenta a 520 litros. Está
equipado con dobre fondo e
ten ganchos, moi de agradecer, nos laterais.

Live, Feel e Shine
O C3 Aircross pode configurarse con tres niveis de
equipamento, Live, Feel e
Shine, ao que se lle poden
sumar diferentes extras.
A dotación de serie é correcta, con sistemas como
o aviso de cambio de carril e limitador de velocidade. Ofrece moitas opcións
de personalización, con
oito cores distintas para a

carrozaría, catro para o teito e diferentes elementos
decorativos.
O nivel básico é o Live,
conta con aire acondicionado, seis airbags, aviso

O 1.6
BlueHDi parécenos
a motorización
máis sensata se
imos facer moitos
quilómetros ao ano
de cambio involuntario de
carril, detector de fatiga,
equipo de audio con bluetooth, prendido automático
de luces, control e limitador
de velocidade, toma de 12
voltios, recoñecemento de
límite de velocidade, ordenador de a bordo, axuda á
freada de urxencia e asistente de arrinque en pendente, entre outros.
O Feel engade as lamias
de 16”, luz diúrna LED, faros
antinéboa, barras no teito,
proteccións na carrozaría,

>> Sprint Motor
volante forrado en pel, tapizaría en tea específica, equipo multimedia con pantalla
táctil de 7”, retrovisores exteriores calefactables e,
opcionalmente, pódese
elixir o climatizador.
O acabado tope de gama,
o Shine, conta con climatizador automático, lamias

GPS, indicador de descanso e opcións non dispoñibles nos anteriores
acabados, como o Head Up
Display, a tapizaría mixta
en tea e coiro, faros intelixentes SmartBeam, control
de tracción Grip Control e a
alerta de risco de colisión.

O fabricante
optou por unha
dirección asistida
que se manexa con
moi pouco esforzo

Claramente é un vehículo sen vocación off-road. Un
dato que o confirma é que
non hai ningunha versión
con tracción ás catro rodas.
O Citroën C3 Aircross é un
SUV pensado para usuarios que queren espazo interior, bo consumo (no caso
do diésel da nosa proba) e
unha estética e sensacións
de todoterreo… Cun colorido e uns detalles específicos e persoais.
O prezo da unidade probada, C3 Aircross Blue HDI
120 S&S Feel, é de 19.666
euros.

específicas, elevavidros
traseiros, navegador compatible con Apple Car Play
e Android Auto, sensor de
chuvia, cámara de visión
traseira, sensores de aparcamento traseiros, vidros
tintados, sistema Connect
Box para chamadas de urxencia e localización por

Conclusións

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor: BlueHDi 120 S&S
Cilindrada (cc): 1.560
Estrutura: Directa + Turbocompresor
Potencia máxima (cv): 120
Par máximo en Nm CEE
/ rpm: 300 / 1.750
Tracción: Dianteira
Caixa de velocidades: Manual

A
RRIN
CAMOS !

•
•
•
•
•
•
•
•

Número de velocidades: 6
Stop & Go: Si
Dirección: Eléctrica con
asistencia variable
Freos dianteiros / traseiros:
Discos / Discos
Lonxitude total (mm): 4.154
Anchura (mm): 1.976
Alto (mm): 1.637
Número de prazas: 5
Volume maleteiro (litros): 410
Combustible: Gasóleo
Capacidade do depósito (litros): 45
Prezo (euros): 13.700 (dende)

Situámonos no posto do piloto, as regraxes do asento son
suficientes para ter unha postura
cómoda, e arrincamos. O primeiro
do que nos decatamos é de que os
enxeñeiros da marca non estiveron
finos á hora de deseñar o freo de
man, unha panca que é un auténtico armatoste. Engrenemos primeira! O propulsor de 120cv responde
moi ben o acelerador, sen ser excesivamente sonoro para ser un
diésel. No caso da nosa unidade
de probas os 120 cabalos de potencia son suficientes para movernos con soltura en calquera vía.
Mantendo a velocidade máxima
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de autoestradas sen ningún problema. Empurra ben entre 1500 e
2000 voltas, subindo con progresividade e respondendo ben aos
cambios de marcha, sen saltos e
con suavidade.
O fabricante optou por unha
dirección asistida que se manexa con moi pouco esforzo e que
proporciona unha importante
sensación de illamento e proporciona unhas boas impresións de
condución. A suspensión é branda, claramente orientada cara ao
confort, aínda que resulta algo
seca cando se pasa por encima de
fochancas. Así e todo, sorprende
o ben que traza as curvas en estradas de montañas, mostrando
unha estabilidade e rotundidade
realmente boas. Amósase máis
cómodo en estradas rápidas, onde
as suspensións fan o seu traballo correctamente e en todo momento se ten unha gran sensación
de seguridade. Podemos dicir que
o seu comportamento é bastante nobre.
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Royal Enfield Himalayan
Unha Trail sinxela, económica e práctica

■ XOSÉ ARUFE | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Hai moitos anos durante
unha crise que nós non vivimos, esta mítica marca inglesa trasladou a súa produción
a India e alí permaneceu durante máis de medio século. Royal Enfield produciu a
súa primeira motocicleta en
1901, e algúns entusiastas

fieis da marca din que as
motos non cambiaron moito dende entón.
Do mesmo xeito que
Porsche, Royal Enfield parecía atopar unha receita que
lle daba resultado, un deseño clásico, unha pintura retro e un escape cromado que
xurdía dun motor dun único cilindro. Pero este fabricante rachou o molde coa

Himalayan. Esta motocicleta que probamos nestas
páxinas é un modelo completamente novo. Cunhas liñas trazadas dende cero con
novos compoñentes en toda
a máquina, capaces de atravesar os carreiros máis difíciles do mundo. A Himalayan
é unha moto que a primeira
vista nos traslada ao pasado
militar dos países do leste.

Parte ciclo
Un bastidor tipo dobre
cuna semidúplex de estrutura tubular deseñado polo especialista Harris
Performance; compañía inglesa propiedade de Royal
Enfield. Por primeira vez na
historia deste construtor, ten
un sistema de suspensión
monoshock na parte traseira

>> Sprint Motor
para un desprazamento máis
longo da roda e para manter
un bo contacto co terreo.
O pneumático dianteiro
de 21 polgadas proporciona
unha posición estable sobre
os obstáculos, combinado
coa horquilla dianteira afronta as curvas con confianza. O
pneumático traseiro é de 17
polgadas e tracciona perfectamente en calquera terreo.
Unhas barras laterais metálicas ademais de protexer
o depósito danlle un toque
moi retro.

Instrumentación
O grupo de instrumentos
da Himalayan atópase entre un marco de exoesqueleto detrás do manillar, toda
a información que necesitamos pódese ler dunha ollada. Hai un contaquilómetros
analóxico e un contarrevolucións cun contador de viaxe
dixital, indicador de marcha,
compás dixital e indicador
de temperatura. O do compás dixital, é a primeira vez
que o vexo, e non me explico porque non se monta en
todos os vehículos do mercado, pareceume unha idea
xenial, en cada momento indica o norte cunha frecha no
bordo da esfera, no centro sinala o rumbo ao que nos estamos dirixindo. O faro de
alta intensidade na parte
superior do frontal ilumina
a estrada sen problema nunha noite sen lúa.
Os discos dianteiros son
de 300 milímetros con pinza dobre e o disco traseiro
de 240 con pinza flotante de
pistón simple. Ambos realizan un traballo adecuado
para deter o peso de 191
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No cadro de instrumentos, ademais dos reloxos “obrigados”, hai un práctico compás dixital

quilogramos da Himalayan,
en freadas bruscas a suspensión dianteira chega case ao
seu tope.
O tanque de combustible ten unha capacidade de
15 litros, proporcionando
un alcance de aproximadamente 450 quilómetros, suficientes para ter unha boa
autonomía.

Motor
No corazón desta Royal
Enfield atópase o novo motor LS410, unha unidade
con características sobresalientes. A principal é o par
baixo-baixo, o motor de 411
centímetros cúbicos entrega 32 Nm de torque a 4.250
revolucións por minuto, cun
monocilíndrico simple de catro válvulas e catro tempos.
Perfecto para saír da liña da
cidade e escapar ás rochas
da montaña.

Proba en estrada
A posición de condución
ergueita, a altura do asento
de 800 milímetros, o manillar alto e a posición dos repousapés fai que os tempos

de condución sexan máis
longos e cómodos. A pequena cúpula desvía suficiente fluxo de aire a altas
velocidades para manter
baixo control as incomodidades do vento no corpo do
piloto. A posición de condución tamén asegura que
podamos manobrar coas
pernas facilmente cando a
superficie se complica.

Royal Enfield
produciu a súa
primeira motocicleta
en 1901
Unha
vez
revisada
polo miúdo en parado a
Himalayan, nas instalacións
de TERREMOTO, imos mover un pouco o puño dereito que xa apetece. Imos aló!
Poñemos en marcha o motor, arrinca perfecto. O son
do escape tamén é clásico,
grave e metálico. Agradable!
Comezamos a dar gas e a
entrega de potencia é suave
e predecible, polo que este
propulsor é ideal para aqueles que viaxan por primeira

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O L Ó X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado
en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA!
Síguenos en:
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As barras laterais metálicas ademais de protexer o depósito danlle un toque moi retro

vez ou que se inician no
apaixonante mundo das
dúas rodas.
En estrada móstrase moi
ben asentada, traza as curvas perfectamente, as suspensións son brandas e
resultan moi confortables,
entre 3.000 e 5.000 revolucións fai un ruído estraño,
coma se algo estivese mal,
aínda que a resposta é apropiada e a marca garántenos
o cen por cento de fiabilidade, ponse a 100 km/h con
facilidade e sobe ata 140
sen problemas.
En marcha, con todo, nunca teremos necesidade de
superar as 4.500 rpm. A curva de par comeza en 1.000

rpm e sobe ata as 4.000 antes de cambiar a outra marcha e comezar de novo. A
potencia é a xusta, pero é
suficiente para facer boas
rutas ou ata unha viaxe de
varios días.

A potencia
é a xusta, pero
suficiente para
facer boas rutas
ou ata unha viaxe
inesquecible
En camiños fóra de estrada deféndese ben e permítenos facer longas rutas con

comodidade, resulta moi
doado poñerse de pé en zonas complicadas e cunhas
rodas de tacos ata poderiamos facer puro enduro.
A nova Royal Enfield entra nun mercado de motos
para o carnet A2 altamente
competitivo, e ofrece algo
moi exclusivo, o seu axustadísimo prezo.
Conclusión. Con este modelo, e por moi pouco diñeiro, podemos ter unha moto
grande dunha mítica marca inglesa, cunha atractiva
estética vintage, que nos
permite gozala en calquera terreo e situación, cunha
condución sinxela, práctica
e económica.

Motor
• Tipo: Monocilíndrico refrixerado
por aire – 4 tempos
• Cilindrada: 411 cc
• Diámetro por carreira:
78 mm x 86 mm
• Relación de compresión: 9,5:1
• Par máximo declarado:
32 Nm a 4.500 rpm
• Alimentación: Inxección Electrónica
• Acendido: Electrónico
• Arrinque: Eléctrico
• Transmisión secundaria: Cadea
• Caixa de cambios: Cinco velocidades
• Embrague: Cable
• Chasis Tipo: Dobre cuna de aceiro
• Basculante: Dobre brazo de aceiro
• Suspensión dianteira:
Horquilla telescópica de 41 mm
con 200 mm de percorrido
• Suspensión traseira:
Monoamortecedor con 180
mm de percorrido
• Roda dianteira: 90/90-21”
• Roda traseira: 120/90-17”
• Freo dianteiro: Disco de 300 mm
con pinza flotante de dous pistóns
• Freo traseiro: Disco de 240 mm
con pinza flotante de pistón simple
Dimensións
• Lonxitude: 2.190 mm
• Altura: 1.360 mm
• Anchura: 840 mm
• Distancia entre eixes: 1.465 mm
• Altura do asento: 800 mm
• Peso en orde de marcha: 197 kg
• Capacidade do depósito: 15 litros

MANTEMENTO
Revisións de mantemento recomendadas
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión 62 €
Cambio de pneumáticos cada 12.500 km
Prezo aproximado 195 €
SEGURO PARA A HIMALAYAN
TTerceiros con asistencia en estrada, seguro de condutor, indumentaria do piloto, seguro de pneumáticos, perda de
chaves e avaría mecánica 225 € (anual)
Tamén hai a posibilidade de engadir roubo, incendio ou perda total (Todo Risco)

PREZOS

Royal Enfield Himalayan… 4.595 euros
Matriculada, casco, antirroubo e funda
(Oferta: TERREMOTO COMPOSTELA)

CORES

Negro e Branco
O motor é un monocilíndrico de catro tempos e 411 centímetros cúbicos
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Plan “Movalt by Citroën”
Citroën dispón dunha ampla gama de
eléctricos. Así, conta
cun modelo único como o
E-Mehari ideal para gozar do
tempo de lecer con total respecto ao medio ambiente.
Un modelo que está dispoñible por 190€ ao mes (87€
ao mes de alugueiro da batería). Completa a súa gama
de eléctricos con modelos
que responden ás distintas
necesidades de mobilidade
tanto de particulares como
de profesionais: os Citroën
C-Zero, Novo E- Berlingo
Multispace e Berlingo
Electric Furgón, para os que
o fabricante ofrece o equivalente ou ata chega a superar
o plan MOVALT, co “Movalt
by Citroën”.
A marca apoia a adquisición
destes modelos full electric
cunha oferta de 5.500€,
aos que se suma un desconto adicional de 1.500€
para quen financien o seu
modelo con PSA Financial
Services. Deste xeito, a gama
Citroën deste tipo de vehículos está dispoñible cuns
prezos aínda máis atractivos, dende os 18.990€ ou
130€ ao mes polos que se
pode adquirir o C-Zero, coa
batería incluída, e totalmente equipado. Este modelo é a aposta de Citroën
para uns desprazamentos

urbanos con cero emisións.
Cunha lonxitude de 3,48 m,
un diámetro de xiro de 9 m e
un cambio automático CVT,
móvese na cidade como peixe na auga, ofrecendo aos
seus catro ocupantes unha
condución sinxela e tranquila e un alto nivel de confort e
seguridade. Este urbano full
electric, que aparca de balde
no centro de cidades como
Madrid ou Barcelona, ten
unha autonomía de 150 km,
e unhas prestacións (velocidade máxima de 130 km/h,
de 0 a 100 km/h en 15,9”
e aceleración de 60 a 80
km/h en 3,9) que lle permiten aventurarse por estrada.
Pola súa banda, o Berlingo
ofrece propostas 100%
eléctricas, tanto en versión
Multispace, como Furgón.
Así, o novo E-Berlingo
Multispace conserva todas as virtudes de modularidade, volume, confort
e equipamento da versión
térmica nun vehículo cero
emisións. Está dispoñible
con “Movalt by Citroën” por
25.300€ ou 230€ ao mes. O
Berlingo Electric Furgón
pódese adquirir con este
plan por 19.900€ ou 199€
ao mes. Ambas versións do
Berlingo ofrecen unha potencia de 67cv, cunha autonomía de 170 km. Dispoñen
de dous modos de recarga,

a través de dous trampillas
distintas: normal, cun tempo de recarga de entre 8 e
15 horas en función da intensidade eléctrica dispoñible, e rápido, que recarga as

baterías o 80% en 30 minutos. Todos os prezos están
suxeitos ao plan “Movalt by
Citroën” e a condicións de
financiamento.

Porsche de almacenamento
de enerxía do fogar.
Dous motores síncronos de imáns permanentes (PSM), que conseguen

unha potencia conxunta
superior aos 600cv, permiten que o Mission E Cross
Turismo acelere de 0 a 100
km/h en menos de 3,5 segundos e alcance os 200
km/h antes de que se cumpran os 12”. Ademais, este
nivel de potencia continua
non ten precedentes entre
os vehículos eléctricos: pódense facer múltiples aceleracións consecutivas sen
perder prestacións.
Este modelo, que xa está listo para circular, está baseado no concept Mission E que
Porsche presentou no Salón
Internacional do Automóbil
de Fráncfort 2015.

Presentación do Mission E Cross Turismo
Porsche presentou no Salón de
Xenebra o Mission
E Cross Turismo, un estudo conceptual con propulsión eléctrica a partir dun
Cross Utility Vehicle (CUV).
Os puntos fortes deste Cross
Turismo de catro portas son
o seu deseño emocional
con rechamantes elementos todoterreo, así como
a innovadora pantalla e o
seu concepto de funcionamento táctil e con control
de seguimento da vista.
Cunha lonxitude de 4.950
mm, este vehículo laboratorio ten tracción ás catro rodas e unha arquitectura de

800 voltios, preparada para
a conexión á rede de carga
rápida de baterías. Tamén
se pode cargar por inducción ou utilizando o sistema
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Estudo da accidentalidade dos condutores séniors

A que idade debemos deixar de conducir?

■ XABIER VILARIÑO | Texto
■ SPRINT MOTOR | Imaxes

Un dos debates actuais,
tal e como vai o tema demográfico, é se as persoas
maiores poden conducir indefinidamente ou, pola contra, hai data de caducidade
para deixar o posto de piloto. Deixamos os especialistas debatendo sobre este
punto, nós imos ver como
están as cousas na actualidade cos condutores séniors.
As infraccións máis frecuentes que cometen as persoas
maiores de 65 anos ao volante son non respectar a
prioridade, a velocidade in-

Os accidentes
nocturnos
prodúcense nos
meses estivais
e case nada no
inverno
adecuada, non parar nun
stop ou non manter a distancia de seguridade. A partir dos 65 anos, canto maior
é a idade, máis posibilidades
hai de cometer infraccións.

Estes datos despréndense do proxecto SAVIMA:
Barómetro de Saúde Viaria
en Maiores presentado polo
presidente de FESVIARIA,
Luis Montoro. Este estudo foi realizado polo grupo Facthum.lab do Instituto
Universitario de Tráfico
e Seguridade Viaria da
Universidade de Valencia.

Séniors ao volante
Segundo a OMS, a poboación mundial de máis
de 60 anos é actualmente
duns 650 millóns e calcúlase que en 2050 serán 2000
millóns. En España, segundo o INE, os maiores de 65
anos representan un 17
% da poboación e no ano
2050, serán máis do 33 %.
Actualmente máis de tres
millóns de persoas maiores
de 65 anos teñen permiso de
conducir.
O problema da accidentalidade deste grupo é grave e o será cada vez máis.
As causas son múltiples e
complexas: deterioración
de capacidades psicofísicas, descoñecemento das
normas e dos riscos, estradas e sinais pouco pensados para os maiores ou

vehículos excesivamente
complexos.

Proxecto SAVIMA
O proxecto SAVIMA componse de tres accións:
1. Unha análise de todos
os accidentes con vítimas de
persoas maiores, durante os
anos 2011-2015 (último con
datos).
2. Unha investigación
con 500 condutores maiores de 70 anos nun Centro
de Recoñecemento de
Condutores.
3. A elaboración dunha
Guía de consello sanitario viario para os profesionais dos
centros de recoñecemento ao obxecto de mellorar
a saúde viaria en persoas
maiores.

Análise de accidentes
con maiores
No proxecto SAVIMA analizáronse un total de 73 190
accidentes de tráfico con vítimas (mortos, feridos leves
e feridos graves) nos que
se viron implicadas 55 491
persoas maiores de 65 anos,
durante o período 20112015. Os datos obtivéronse do cuestionario oficial

de accidentes da Dirección
Xeral de Tráfico. Do estudo
observouse un detalle interesante que compromete moito a seguridade viaria
das persoas maiores: a máis
idade, menor uso do cinto de seguridade. Os que
menos o usan son os de 85
a 99 anos, cando precisamente son os que máis risco de morte teñen en caso
de accidente.
Outros datos de interese
son os seguintes: respecto
da evolución do número de
condutores implicados en
accidentes, comprobouse
como en 2011 eran un 16,4
% e en 2015 eran sete puntos máis.
A maioría dos maiores
implicados nun accidente
de tráfico son homes (87 %)
e só un 13 % mulleres. Elas
deixan de conducir moito
antes que os varóns. Tamén
hai relación entre o sexo e a
gravidade dos accidentes:
os condutores varóns teñen máis do dobre de posibilidades de morrer que as
mulleres.

As mulleres
deixan de conducir
moito antes que os
homes
En relación cos vehículos dos maiores que sufriron accidentes con vítimas:
teñen unha antigüidade de
11,2 anos. Non son moi diferentes dos da poboación
de menor idade. Pero hai un
serio problema: canto máis
maior se é, úsase un vehículo máis vello. Isto é moi preocupante porque en caso de
accidente, a máis idade da
persoa e do vehículo, moito maior é a gravidade do
sinistro.
No que se refire á evolución da accidentalidade dos
maiores de 65 anos, o número de accidentes con vítimas aumentou ao longo do
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período analizado, dende os
12 288 accidentes en 2011,
ata os 17 205 en 2015. Nos
cinco anos estudados tamén
aumentaron as vítimas e a
gravidade dos accidentes.

%), impactos fronto-laterais
(19,6 %) e alcances (15,4 %).
Á súa vez, a saída de vía, os
impactos frontais e os atropelos, son os máis letais.

Perfil das vítimas
maiores

Setembro negro
Respecto das características dos accidentes con maiores implicados, en relación
cos meses: hai máis vítimas
e accidentes en: xullo, setembro e outubro. Febreiro
é o mes con menos vítimas.
Á súa vez, setembro ten o
maior número de mortos.
En relación coas horas:
comprobouse que conforme
avanza o día, as porcentaxes
de feridos graves e falecidos
aumentan de forma significativa, mentres que pola
mañá e ao mediodía a gravidade é moito menor.
Pese a haber poucos accidentes con vítimas, os
mortos e feridos graves concéntranse entre as 23 e as 6
horas. Os accidentes nocturnos prodúcense nos meses estivais e case nada no
inverno.
Respecto dos días nos que
hai máis accidentes con vítimas: hai bastante homoxeneidade, aínda que hai un

aumento significativo o venres. Nas fins de semana hai
menos accidentes e vítimas
maiores. É o período menos
lesivo.

Comunidades e
provincias
Un dos datos máis interesantes e sorprendentes do
estudo é que hai diferenzas
nos mortos por cada 100
accidentes con vítimas, segundo a provincia e a comunidade: Zamora (13,1
%), Navarra (12,6 %), Teruel
(10,9 %) e Soria (10,7 %)
son as provincias máis letais, mentres que Madrid,
Barcelona e Biscaia as que
menos.

Á súa vez as comunidades con máis mortos por
100 accidentes con vítimas
son: Navarra (12,6 %), Murcia
(9,6 %) e Estremadura (7,9
%). As que menos: Madrid,
Cataluña e País Vasco.

Tipo de vía e accidente
En relación coa gravidade do accidente segundo o
tipo de vía: Comprobouse
unha alta porcentaxe de falecidos nos camiños veciñais
(11,9 %), as travesías (11,1 %)
e as vías de servizo (9,1 %).
Respecto dos accidentes
máis frecuentes e os máis
graves descubriuse que: Os
tipos de accidente máis frecuentes son atropelos (26,6

Car Service

- A idade media está en:
74,38 anos.
- As vítimas de accidentes
son: o 56,1 % homes e un
43,9 mulleres.
- Os homes: teñen unha
porcentaxe
maior
de
falecidos.
- As mulleres: teñen maior
porcentaxe de feridas leves.
- Os accidentes máis graves: téñenos os maiores entre 85-99 anos.
- En canto ao tipo de vítimas segundo a idade, descubrimos datos interesantes:
De 65 a 74 anos basicamente
son condutores. De 85 a 99
anos as vítimas son fundamentalmente peóns.
A partir das conclusións
deste estudo, desenvolveuse a primeira Guía de consello
sanitario viario para a prevención da accidentalidade
de condutores maiores, destinada aos profesionais de
centros de recoñecemento
de condutores.
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Renault no Rétromobile 2018
■ ANTÓN PEREIRA | Texto ■ SPRINT MOTOR | Fotos

Renault mostraba en primicia mundial este mes no Salón do Automóbil
de Xenebra un novo concepto de mobilidade urbana, o taxi do futuro, un
automóbil con propulsores eléctricos
e capacidade de condución autónoma que podería recoller pasaxeiros
e transportalos pola cidade compartindo o seu xeneroso espazo interior.
Curiosamente o mes anterior repasaba a súa historia no Rétromobile
2018. Cento vinte anos que nos sitúan do analóxico ao dixital. Vaia
transformación!
O fabricante francés reinventa continuamente o uso do coche, propoñendo solucións innovadoras. Dende
a condución a cuberto ata a invención do monovolume. Como todos
os construtores de vehículos, a marca gala intenta adaptarse ás necesidades de cada época e aos gustos dos
consumidores.
Con ocasión do Salón Rétromobile
2018, Renault expuxo vinte vehículos
clásicos que ilustran e celebran estes
120 anos de innovacións.

Tipo A (1898)

beneficiarse das características do Tipo
A (caixa de velocidades de toma directa e transmisión por árbore), o Tipo B
foi gañando terreo. Grazas á súa carrozaría pechada, os pasaxeiros xa non
estaban expostos á intemperie e puideron por fin esquecerse do abrigo de
pel indispensable para protexerse do
vento, a chuvia e a neve.

Tipo BD Furgón Postal (1909)

Deseñado orixinalmente para modernizar o parque dos antigos ómnibus de cabalos, o Tipo BD converteuse
no primeiro tres toneladas da marca. A
súa transmisión por árbore de cardáns
e o seu novo chasis BD fixeron que este
modelo pesado fose fiable e resistente.
O vehículo foi aplaudido polos profesionais que ofrecían os seus servizos
aos clientes.

Tipo B (1899)

Preocupado pola comodidade dos
seus clientes, Louis Renault lanza o
Tipo B, a miúdo considerado como
un dos primeiros automóbiles con
condución interior da historia. Ao

Vivastella (1929)

Tipo AG1 (1910)

O Tipo AG1 foi o primeiro taxi parisiense. Sinxelo e robusto, o AG1 permitía transportar aos viaxeiros que
querían gozar do bo tempo grazas
a unha nova cabina convertible. En
1914, ao Tipo AG1 bautizouse como
«taxi do Marne» pola súa participación
no esforzo de guerra e utilizouse para
transportar os soldados ata a fronte do
río Marne. De sinxelo mantemento e
especialmente estudado para as necesidades das frotas, o Tipo AG1 contribuíu ao éxito internacional da marca.

Tipo KJ1 (1923)

Todo empeza en 1898 co Tipo A, o
primeiro vehículo deste construtor. A
bordo da súa voiturette, Louis Renault
sobe a costa da rúa Lepic no outeiro de
Montmartre. Grazas a unha nova caixa
de velocidades provista dunha toma
directa e un motor dianteiro, o Tipo A
presenta todas as características do automóbil moderno. Os espectadores da
rúa Lepic quedaron asombrados pola
sinxeleza da condución e a lixeireza da
voiturette e comezaron a facer pedidos

A medio camiño entre un coche
grande e un vehículo comercial, este
coche deu orixe a un autocar lixeiro de
dez prazas sentadas. Na maioría dos
casos, estes pequenos autocares foron asignados ao servizo de transporte
entre os hoteis e as estacións de ferrocarril para transportar os clientes dos
balnearios que viaxaban en tren.
Estes vehículos contribuíron así á
mobilidade nunha época na que só
uns poucos tiñan un coche en propiedade. A súa velocidade máxima era de
65 km/h.

Logo da Primeira Guerra Mundial
era necesario satisfacer as novas necesidades da poboación. O Tipo KJ1
contribuíu á democratización do automóbil nos anos 20. Este modelo xuntaba prestacións técnicas de calidade
(motor de arrinque eléctrico, caixa de
velocidades de tres relacións…) coa
accesibilidade. Ofrecíase con varias
carrozarías a elixir: unha versión tres
prazas en forma de «trevo», cabinada
e convertible.

Tipo PR (1927)

A principios dos anos trinta, a terminación Stella converteuse en sinónimo de acabado de gama alta. O
Vivastella era un vehículo excepcional que lle gustaba moito á burguesía emerxente polo clasicismo da súa
liña e a súa discreción.
Ata sete adultos podían acomodarse a bordo deste modelo modulable.
Os guarnecidos de veludo e os tapizados de calidade que decoraban o
interior do vehículo ofrecían un confort de gama alta para os pasaxeiros.
Coa súa elegancia e unha calandra
que tiña a famosa estrela de cinco
puntas, o Vivastella era o máis luxoso dos seis cilindros Renault.

Juvaquatre (1937)

O Juvaquatre foi o primeiro modelo cunha carrozaría toda de aceiro de
Renault. Elegante e moderna, a súa
primeira versión foi unha berlina de
catro portas, moi apreciada polas familias con ingresos modestos.
Ata cinco adultos podían subirse
a bordo e ata estirar as pernas. Logo
da II Guerra Mundial, o Juvaquatre
evolucionou como vehículo comercial e foi utilizado por comerciantes,
servizos públicos e traballadores
autónomos.
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4CV (1947)

Logo da II Guerra Mundial, xa era
hora de que Francia volvese á estrada. Neste aspecto, o 4CV simbolizaba
o vehículo da liberdade. O coche chegaría a todos os públicos e a todas as
xeracións. O seu slogan «4 portas, 4
prazas, 4 cabalos» expresaba o que o
fixo tan popular: a súa excepcional habitabilidade grazas a un piso plano e
un motor traseiro. Sinxelo e bonito, o
4CV contribuíu á democratización do
coche da posguerra. Vendéronse máis
dun millón de exemplares.

Colorale (1950)

O Colorale foi, sen dúbida, o primeiro SUV do fabricante. Vehículo robusto, amplo e funcional, o Colorale
movíase por todos os terreos, ao servizo de comerciantes, agricultores e
autónomos. A súa sobreelevación e o
seu chanzo retráctil facilitaban a carga.
Ofrertábase en varias versións: Prairie,
taxi, furgoneta, pick-up e plataforma
con toldo.

Estafette (1959)

Renault 8 Gordini (1964)

Amédée Gordini modificou o motor
"Major" de 1.108 cm3 (50cv) converténdoo nunha mecánica máis potente ao dotalo dunha culata con cámaras
de combustión hemisféricas e dunha
alimentación a cargo de dous carburadores de dobre corpo que permitían
obter 95cv. O “Gorde” azul con bandas
brancas gañou a súa reputación entre
os amantes do automobilismo. O mesmo ano estreouse a «Copa Gordini»
que contribuíu a popularizar o mito
e confirmáronse as súas recoñecidas
calidades a través dun impresionante palmarés.

Renault 16 (1965)

O Renault 16 concentraba unha
infinidade de innovacións para o
cliente. Especialmente confortable
para os traxectos longos grazas a
unha suspensión de gran percorrido, permitía que as familias contasen
ademais cun grande espazo de almacenamento no maleteiro. O Renault
16 é o primeiro vehículo de fondo
plano con portón, cos elevavidros
eléctricos na parte dianteira, peche
centralizada das portas ou a caixa
automática.

O Estafette foi o primeiro modelo da
marca con tracción dianteira. Este vehículo comercial facilitaba a carga e
descarga grazas ás súas portas laterais corredoiras e a unha superficie
de carga plana. Ademais, a ausencia
de capó incrementaba a visibilidade
e melloraba a seguridade. Tiña varias versións, adaptándose así a unha
clientela diversa.

Renault 5 (1972)

Renault 4 (1961)

Foi o primeiro vehículo con tracción dianteira de gran difusión equipado cun motor V6, unha dirección
asistida e unha quinta porta. Tamén
apostaba pola seguridade e incorporaba solucións de vangarda: unha estrutura de carrozaría especialmente
estudada para protexer os seus ocupantes nas configuracións de choque
máis frecuentes e unha parte dianteira e traseira deseñadas para absorber

Despois do 4CV chegou o Renault
4. O seu piso plano, a súa banqueta traseira abatible e a súa quinta
porta convertérono nun vehículo
enxeñoso e versátil. Tamén coñecido como "o coche que quixo ser
como os vaqueiros". A eliminación
dos puntos de engraxe e o seu circuíto de auga pechado facilitaban o
seu mantemento.

O Renault 5 era o coche polivalente por excelencia que se movía igual
de cómodo na cidade e no campo.
Adoitábase utilizar como segundo
vehículo e resultaba práctico e seguro. Fixéronse múltiples versións,
tanto en Francia como a escala
internacional.

Renault 30 (1975)

a enerxía dos choques por deformación progresiva.

Renault 9 (1981)

Veu completar a oferta da marca
nun segmento esencial do mercado
europeo. Ía dirixido a unha clientela
en busca dun coche familiar polivalente cun custo de utilización moderado. Deseñado para o mercado
europeo, as súas calidades económicas ofrecéronlle unha carreira aínda
máis internacional ao xurdir a segunda crise do petróleo. O R9 fabricaríase en todas as rexións do planeta,
incluído nos EUA baixo o nome de
Alliance.

Espace (1984)

En 1984 lánzase un novo segmento de vehículos: o monovolume, un
novo concepto e unha icona dos "vehículos para vivir". Espace é extremadamente modulable grazas aos seus
asentos individuais desmontables
e intercambiables que favorecen a
conversación e a convivencia a bordo. A posición de condución alta, o
piso plano e o gran volume a bordo proporcionan unha comodidade
de condución especial. Valéndose do
éxito deste concepto, o fabricante
o reproducirá máis adiante noutros
modelos.

Twingo (1992)

Este simpático monovolume compacto trastornou os códigos do automóbil. A modularidade da súa
banqueta traseira escorregadiza ofrecía maior espazo interior. Era divertido, práctico e colorista. O concepto
era novo e sinxelo: un só modelo,
unha soa motorización, un só prezo
e múltiples cores flashy.

Scénic (1996)

Scénic comercializouse en 1996 e
as familias adoptárono enseguida.
Primeiro monovolume compacto da
historia do automóbil. Co Scénic, o
construtor galo foi o instigador dun
novo segmento que pronto pasou a
ser imprescindible en Europa
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22º Rali da Coruña

Onde hai patrón non manda mariñeiro
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ : TOMÁS CUMBRAOS / M.C / SPRINT MOTOR / | Fotos

Aínda que a frase do titular déixao
claro, poderiamos dicir que, a proba,
comezou parecéndose máis a unha
rebelión. Xa que os “grumetes” si que

tomaron o mando na parte inicial do
Rali da Coruña, proba que abría o galego de ralis. Pero coa chegada da noite
a carreira mudou totalmente, mandou

o patrón con autoridade. Iván Ares, actual campión de España de asfalto, tomou o temón do rali de forma rotunda
e rematou o conato de motín.

Probando o coche de cara ao Cocido, Ares foi de menos a máis, cimentando o seu triunfo nas cronos nocturnas, despois de certos inconvenientes matinais.

Senra non deu o seu brazo a torcer en ningún momento, liderando a carreira a falta de dous treitos, aínda que se tivo
que contentar con ser finalmente segundo.

Senra non deu o seu brazo a torcer en ningún momento, liderando a carreira a falta de dous treitos, aínda que
se tivo que contentar con ser finalmente segundo.
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Nun terreo pouco propicio para o seu R4, Alberto Meira pelexou cada crono pero non puido ir máis aló da cuarta praza final.

Probando os coches de cara a Lalín, Suzuki alineou os seus dous N5, rematando unicamente a unidade de Vinyes, quinto na chegada.

Moitos problemas co diferencial traseiro limitaron a actuación de José Lista, que se fixo finalmente
co Trofeo Top Ten Pirelli Castrol.

Sen problemas para Daniel Berdomás, no novo look do Volante FGA, onde non tivo rival.

Francisco Pazos mantivo un alto ritmo na opción AMF, que ningún outro piloto puido seguir.
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Motores quentes
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ M.C / SPRINT MOTOR / | Fotos

Intratable. Así se amosou o experimentado Xevi Pons na
manga inaugural do nacional de terra. O catalán liderou a proba
disputada en pistas da localidade murciana de Lorca e converteuse
no primeiro líder do CERT 2018.

Punto e final. A unha nova edición das Crédit Andorra GSeries. E vitoria para o piloto do mundial de motociclismo, Carlos
Ezpeleta, aos mandos dun prototipo Ford.

Vintecatro anos. Foi os que estivo en competición o piloto
Pedro Burgo, acadando non poucos éxitos tanto a nivel galego
como nacional. A falta de axudas económicas fan que o lucense
decidise deixar a competición.

Dous de tres. Terceira manga do WRC e segundo triunfo do
ano para o francés Sébastien Ogier. O de Ford beneficiouse das picadas de Sordo e Loeb para vencer por cuarta vez no rali de México

Primeiro líder. Do galego de ralimix. Non é outro que o actual campión, o asturiano Abel Jurado, que mandou na cita inaugural, disputada na localidade pontevedresa de Cuntis.

Suzuki presentou o seu novo Swift R+. Camiño
do XXIV Rali do Cocido, primeira proba do Campionato de España
de Ralis de Asfalto 2018, o equipo Suzuki fixo un alto en Ourense
para presentar o novo Swift R+ nun marco incomparable como é o
Hotel Balneario Laias Caldaria ás beiras do río Miño.
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Tests pretempada de pneumáticos
Motorland Aragón deu a
benvida a uns novos tests de
pretempada de Dunlop este
mes, con máis coches e equipos que o ano pasado elixindo competir no Campionato
Mundial de Resistencia da
FIA (WEC), as Series Le Mans
Europeas (ELMS) e o VLN
alemán con pneumáticos
Dunlop.
Este ano todos os equipos dispoñerán de novos pneumáticos en todas as categorías,
con cada especificación redeseñada para todos os campionatos na tempada 2018.
As condicións permitiron

que se puidesen probar as
novas gomas de chuvia e intermedios, así como varios
compostos lisos. Ademais de
ter a vinte enxeñeiros dispoñibles, tamén recibiron asistencia remota dende toda
Europa con deseñadores en
Birmingham (Reino Unido),
Hanau (Alemaña) e Coar-Berg
(Luxemburgo) utilizando datos enviados dende a pista.
Cifras clave:
- 5 días
- 25 coches
- 18 equipos
- 120 especificacións
dispoñibles

- 3.500 pneumáticos levados
ao circuíto
- 1.000 pneumáticos
probados
- 10 camións
- 45 mecánicos, enxeñeiros e
persoal de apoio
- 5.468 voltas
- 26.793 quilómetros
Máis da metade dos coches
presentes eran prototipos,
con chasis de Dallara, Ligier e
Oreca presentes. En canto ás
ELMS, onde Dunlop é o único
subministrador de pneumáticos na clase GTE, Proton e AF
Corse probaron cun Porsche
e un Ferrari, respectivamente.

Por parte das VLN, con posibles participantes nas 24
Horas de Nürburgring, seis
equipos probaron nove coches, incluíndo o Glickenhaus,
un BMW e varios Audi e
Porsche.
Mentres o mundo da Fórmula
1 non estaba moi lonxe coas
súas probas en Barcelona este
mes, os equipos completaron
conxuntamente 26.793 km,
con pneumáticos probados
que completaron ata catro
veces a distancia dunha carreira de Fórmula 1, completando 65 voltas, máis de 300
quilómetros, cun só xogo.

brandos provocaron carreiras máis emocionantes. De
cara a 2018, a carga aerodinámica dos coches do DTM,
con máis de 500 cabalos de
potencia, foi reducida case
un 25 por cento en comparación cos vehículos do ano
pasado, e as suspensións simplificáronse. O novo regulamento agora só permite un
conxunto muelle/amortecedor por roda. O chamado
-terceiro elemento-, unha conexión entre as dúas rodas
dun eixe, deixará de usarse.
O obxectivo é que todos os
competidores estean máis
cerca entre eles.

“Estamos de acordo co CEO do DTM,
Gerhard Berger,
sobre o futuro do
DTM”, declara o
director de Audi
Motorsport, Dieter
Gass. “Non queremos ver unha carreira tecnolóxica ilimitada,
e tampouco o dominio dunha soa marca, senón carreiras
emocionantes”. O obxectivo é
facer que o piloto e o rendemento individual dos equipos
teñan unha maior importancia. Gass cre que o DTM
tomou un bo rumbo. “A redución da carga aerodinámica

e a simplificación da suspensión promete un maior espectáculo para os afeccionados”.
Os primeiros test oficiais de
pretempada terán lugar no
Circuíto de Hockenheim dende o 9 ao 12 de abril. Un mes
despois arrincará a nova tempada do DTM, a fin de semana
do 5 e 6 de maio.

Novo Audi RS5 DTM
Audi gañou en 2017 o campionato de equipos, fabricantes e ademais copou as catro
primeiras posicións na clasificación por pilotos do DTM.
Foi a tempada máis exitosa
para Audi Sport. Nos test celebrados en Vallelunga (Italia),
o novo Audi RS 5 DTM realizou a súa primeira aparición
pública. Despois do desenvolvemento que se levou a cabo
no coche que gañou o ano
pasado, Audi Sport comezará a súa defensa do título no
Circuíto de Hockenheim a fin
de semana do 5 e 6 de maio.
En 2017, os motores máis potentes e os pneumáticos máis

